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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інвалідність  сьогодні  є  соціальним  явищем.  Проблема  соціального

захисту  інвалідів  у  сучасних  економічних  умовах  набуває  особливого
значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки в загальній структурі
населення.

Державна соціальна політика щодо інвалідів спрямована на створення
комплексу  правових,  економічних,  психологічних,  освітніх,  медичних,
реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення якості
життя людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями.

Цільова соціальна програма «Безбар’єрна Воскресенщина» на 2020 рік
(далі -  Програма) розроблена  відповідно до Законів України «Про основи
соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні»,  «Про  статус  ветеранів  війни,
гарантії їх соціального захисту»,  «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та
згідно з іншими нормативно-правовими  актами.

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
      Метою  Програми  є  запобігання  інвалідності,  створення  умов  для
забезпечення  адаптації  та  соціальної  інтеграції  інвалідів  у  суспільство,
забезпечення  рівних  можливостей  та  реалізації  конституційних  прав
інвалідів, надання пільг за рахунок коштів місцевого бюджету.

Пріоритетні напрями:

Надання  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  особам  з  числа  осіб  з
обмеженими  фізичними  можливостями,  психічними  розладами  та
розумовими  вадами   з  метою  їхньої  підтримки  і  профілактики  можливої
асоціальної поведінки;

створення умов для зниження рівня інвалідності, проведення профілактичних
заходів;



забезпечити  покращення  матеріально-технічної  бази  центрів  соціальної
реабілітації  дітей-інвалідів,  відділень соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів
територіальних  центрів  соціального  обслуговування(надання  соціальних
послуг);

сприяти отриманню освіти дітьми з обмеженими фізичними можливостями(в
тому  числі  з  вадами  зору  та  слуху),  психічними  захворюваннями  та
розумовою відсталістю у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах
усіх типів; 

формування адекватного ставлення суспільства до інвалідів, виготовлення та
розповсюдження  соціальної  реклами  з  метою  формування  позитивної
громадської  думки  у  ставленні  до  осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями;

сприяння  особам  з  обмеженими  фізичними  можливостями  у  реалізації
конституційних прав на професійну орієнтацію, навчання, освіту, зайнятість;

сприяння  найбільш  повній  інтеграції  у  суспільство  осіб  з  обмеженими
фізичними  можливостями  та  дітей-інвалідів,  створення  сприятливих  умов
для життєдіяльності інвалідів;

сприяти  забезпеченню  безперешкодного  доступу  людей  з  інвалідністю  у
візках, інвалідів з вадами зору до будинків, у яких вони проживають;

створення  нових  і  збереження  існуючих  робочих  місць  для  осіб  з
обмеженими фізичними можливостями;

реалізація державної політики у сфері професійної реабілітації та зайнятості
осіб з обмеженими фізичними можливостями.

надання пільг за рахунок коштів місцевих бюджетів.

РОЗДІЛ  3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Здійснення  визначених  Програмою  заходів  сприятиме  подальшому
формуванню  комплексної  системи  реабілітації  та  інтеграції  інвалідів  у
суспільство і дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту – повернення
до професійної та громадської діяльності, забезпечення виробами медичного
призначення,  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  і  надання
комплексу  реабілітаційних  заходів  відповідно  до  потреб  інвалідів,  дітей-
інвалідів у реабілітаційних установах, соціального захисту інвалідів шляхом
надання пільг. 



РОЗДІЛ 4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за
рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.

Щорічно під час формування місцевого бюджету, при внесенні змін до
затвердженого  бюджету,  виходячи  із  фінансових  можливостей,  планується
передбачати цільові кошти на забезпечення виконання заходів Програми. 

Для  реалізації  заходів  Програми  передбачається  також  залучення
благодійних коштів і гуманітарної допомоги.  

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ
ПРОГРАМИ

 Сільські та селищні ради здійснюють аналіз стану реалізації Програми та
подають  щокварталу не пізніше ніж до 25 числа останнього місяця кварталу,
із  зазначенням  результатів  виконання  заходів  Програми  та  витрат  на  їх
реалізацію.

Селищний голова                                                        О.ШАПОВАЛОВ
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